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Nacomi peeling do twarzy przeciwtrądzikowy 85 ml
 

Cena: 29,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 85 ml

Postać Peelingi

Producent Nacomi

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Składniki
Vitis Vinifera Seed Oil (Olej z pestek winogron), Alumina (Korund), Prunus Amygdalus Dulcis Oil (Olej ze słodkich migdałów), Ricinus
Communis Seed Oil ( Olej rycynowy), Glycerine, Simmondsia Chinensis Oil (Olej jojoba), Tocopheryl Acetate (Wit. E), Aqua, Sucrose
Laurate, Equisetum Arvense Extract ( Skrzyp polny), Urtica Dioica Extract (Pokrzywa), Parfum, CI 47005, CI 42090, CI 73015.

Charakterystyka

Naturalny peeling przeciwtrądzikowy do twarzy intensywnie oczyszcza pory i pomaga pozbyć się martwego naskórka. Zabieg
peelingujący przy użyciu kosmetyku Nacomi aktywuje naskórek do regeneracji; oczyszczona skóra staje się lepiej dotleniona i
ukrwiona. Peeling jest polecany szczególnie dla osób mających problemy ze skórą tłustą i mieszaną, oraz dla tych, których skóra
ma skłonności do powstawania wyprysków i zaskórników. Ekstrakt z pokrzywy i skrzypu polnego normalizują wydzielanie
sebum i tonizują skórę. Olejek ze słodkich migdałów wygładza skórę i ujednolica kolor, dlatego przy długotrwałym stosowaniu
blizny i niedoskonałości stają się mniej widoczne.
Skład i Właściwości:

Ekstrakt z pokrzywy - Naturalny ekstrakt z pokrzywy jest składnikiem antybakteryjnym, poprawia mikrokrążenie w
skórze i normalizuje wydzielanie sebum - posiada silnie działanie przeciwłojotokowe. Kosmetyki na bazie ekstraktu z
pokrzywy są przeznaczone do pielęgnacji skóry skłonnej do wyprysków, zaskórników i trądziku.
Ekstrakt ze skrzypu polnego - Ekstrakt ze skrzypu polnego w peelingu Nacomi jest doskonałym źródłem witaminy C -
wzmacniającej drobne naczynia krwionośne i wygładzającej skórę. Skrzyp polny wykazuje silne działanie zwężające
pory, ogranicza łojotok, oczyszcza naskórek. Naturalny składnik eliminuje stany zapalne, ujędrnia i wygładza skórę
dotkniętą trądzikiem i zaskórnikami.
Korund - Mikrokrystaliczny korund jest delikatnym składnikiem złuszczającym skórę i stymulującym naturalną
odbudowę skóry. Oczyszczenie skóry twarzy kosmetykami na bazie korundu pomaga odblokować i oczyścić pory, dzięki
czemu naturalne olejki lepiej się wchłaniają i bardziej aktywnie odżywiają skórę.
Olej Jojoba - Skwalen znajdujący się w naturalnym olejku jojoba poprawia elastyczność skóry, aktywuje ją do procesów
regeneracji, redukuje stany zapalne i podrażnienia. Olej jest zatem doskonałym składnikiem normalizującym wydzielanie
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sebum, łagodzącym stany zapalne i podrażnienia.
Olejek ze słodkich migdałów - Olejek ze słodkich migdałów stymuluje procesy naturalnej odbudowy mikrouszkodzeń,
wygładza zmarszczki i inne drobne niedoskonałości. Naturalny olejek stosowany do produkcji kosmetyków Nacomi
intensywnie nawilża naskórek - trądzik jest często efektem wcześniejszego przesuszenia skóry. Olejek jest tradycyjnie
stosowany w medycynie naturalnej w celu leczenia łuszczycy i egzemy; jest szczególnie polecany dla osób
posiadających wrażliwą skórę skłonną do wyprysków.
Olejek z winogron - Olejek intensywnie odżywia skórę i sprawia, że zachowuje ona naturalną jędrność i blask. Naturalny
olejek z winogron doskonale wzmacnia zewnętrzną warstwę naskórka, dzięki czemu jest ona bardziej odporna na
działanie czynników zewnętrznych.
Ekstrakt z kakaowca - Ziarno kakaowca jest bogate w minerały i mikroelementy, które biorą aktywny udział w usuwaniu
wolnych rodników z organizmu i delikatnie pobudzają mikrokrążenie. Ekstrakt z nasion kakaowca jest składnikiem
znanym ze swoich właściwości wygładzających; ujednolica koloryt skóry, tonizuje i odżywia.

Stosowanie
Nałóż żel na skórę twarzy i masuj okrężnymi ruchami. Po 5 minutach zmyj produkt z twarzy.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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